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1. Considerem els nombres A, 12, B, C i 30. Sabem que la mitjana aritmètica d’A i B

és 12, que B és la mitjana aritmètica de 12 i C i que C és la mitjana aritmètica de B

i 30. Quant val la suma A + B + C?

2. A les cinc de la vesprada, l’angle entre les agulles d’un rellotge és de 150◦. Quin angle
formaran les agulles exactament 20 minuts més tard?

3. Dibuixem quatre triangles equilàters adossats al voltant d’un vèrtex
d’un hexàgon regular. Unim els centres d’aquestes cinc figures i aix́ı
constrüım un pentàgon. Si l’àrea de l’hexàgon original és de 72 cm2,
quina és l’àrea del pentàgon, en cm2?

4. Quants nombres enters positius més xicotets que 10 000 compleixen la propietat que el
producte de les seues xifres és 84?

5. Si es compleix que 3a = 4, 4b = 5, 5c = 6, 6d = 7, 7e = 8 i 8f = 9 quant val el producte
a · b · c · d · e · f?

6. Quina és la mesura de l’angle assenyalat en la figura, que està
dibuixat a l’interior d’un poĺıgon regular de 9 costats?

7. Tenim cinc targetes roges numerades 1, 2, 3, 4 i 5 (un nombre en cada targeta) i quatre
targetes blaves numerades 3, 4, 5 i 6 (un nombre en cada targeta). Estan posades en
fila alternant-ne els colors i de manera que el nombre de cada targeta roja és un divisor
de les dues targetes blaves que té al costat, o de l’única targeta blava que té al costat
si és una de les cartes dels extrems de la fila. Quant sumen els nombres de les tres
targetes centrals?

8. Un pentàgon regular CDEFG i un quadrat ABCG, que tenen
tots els costats iguals, s’han juxtaposat com mostra la figura.
Calculeu l’angle assenyalat, 6 FAC.



9. N és un nombre capicua de 4 xifres de manera que la suma de les seues 4 xifres és
16. Si intercanviem en el nombre N la xifra de les unitats per la de les desenes i la
de les centenes per la dels milers obtneim un altre nombre M que també és capicua i
compleix M > N i M − N = 5346. Quin és el nombre N?

10. Un rectangle se superposa a una circumferència com es
veu a la figura. Hem mesurat AB = 12 cm, BC = 15 cm,
DE = 9 cm i AD = 2 cm . Quina és la mesura en cm
del segment EF?

11. Hem de distribuir en grups un conjunt d’alumnes, que sabem que són més de 200 i
menys de 500, per a fer tres activitats successives. Per a la primera activitat necessitem
grups de 5 alumnes i veiem que la distribució dóna exacta. Per a la segona activitat
ho fem en grups de 6 alumnes i també dóna exacta. Per a la tercera activitat ho fem
en grups de 7 i podem fer tots els grups de 7 alumnes excepte un de 6 alumnes, és a
dir, ens falta un alumne per a poder-ho fer exactament. Quants alumnes hi ha?

12. a, b, c són tres nombres reals que compleixen a 6= 0, b 6= 0, c 6= 0,

a +
1

b
= 5, b +

1

c
= 12 i c +

1

a
= 13.

Dedüıu el valor de abc +
1

abc
.


